
nia kel lett a ha sát, mert min den ök len de zés re alul is
meg moz dult ben ne a kő vé der medt anyag. Fájt min -
den bél ré sze. Ki ver te a ve rí ték megint, és el át koz ta a
per cet, ami kor er re a ka land ra ad ta a fe jét.

Be le telt vagy tíz perc be, amíg el tu dott sza kad ni a
bű zös hely től, amely nek ol da lá ba ök len dez te az éj jel
mér ték te le nül be vitt éte le ket, ita lo kat. Ami kor úgy
érez te, felül min dent ki adott ma gá ból, szí ve sen szá -
jat öb lí tett vol na és nyelt vol na egy korty vi zet leg -
alább, de csak gyön gyö ző hom lo kát tud ta meg tö röl -
ni és a zseb ken dő vel a szá ját, mert a ví zért vis  sza
kel lett vol na men nie kö zé jük. Mé lye ket lé leg zett, és
el in dult a nyit va ma radt nagy ka pu fe lé. Egy sze rű en
lehetelennek tűnt, hogy éle té ben még egy szer be lép -
jen eb be a nagylábosos kony há ba és az tán a tisz ta
szo bá ba, ahol a lány vár ta. A szo bá nak az ud var fe lé
is nyílt egy kis ab la ka, azon el ha lad tá ban be né zett, és
meg le he tős bi zony ta lan ság gal úgy lát ta, hogy a lány
már a nagy duny hák közt fek szik, csak hú sos fe hér

kar ja ma radt kint az ágy ne mű fe lett. Le het, hogy már
aludt is. De mind ez bi zony ta lan volt már és ér dek te -
len. Ne héz fiú mély szá nal mat ér zett a lány iránt, aki
al va vár ja őt.

Sze ren csé re ha mar ki ért a ha tár ba, és nem tö rőd ve
sem mi vel egy tel je sen nyílt ve té sen ol dal vást az út nak
le ku co ro dott, és ki ad ta ma gá ból fe szí tő ter hét. So ha
nem ér zett meg kön  nyeb bü lés, úgy szól ván szár nya ló
bol dog ság lett úr rá raj ta, és kö rül né zett gug gol tá ban.
Ter mé sze te sen sem mi lyen al kal ma tos ság nem kí nál ta
ma gát. Ne héz fiú meg ta po gat ta a zse be it. A jobb ka -
bát zse bé ben pa pír zör rent meg. „A szer ve ző ver sei” –
jött rá Ne héz fiú, és elő vet te a gé pelt ira tot.

Csak az el ső nek a cí mét ol vas ta el. „Sze rel mes
kul túr harc” volt a cí me. Ne héz fiú ha bo zás nél kül
ös sze  gyűr te, meg pu hí tot ta a pa pírt és fel hasz nál ta.
„Bo csá nat, köl tő társ!” – mond ta kön  nye dén, bol do -
gan, és ma ga sem tud ta, mi ért, vég te le nül bol dog
volt, hogy To kaj ha tal mas tömb jét lát ja ma ga előtt.
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HORVÁTH DOROTTYA

Karcolhatunk eget

Tornyosul föléd a fogadóbizottság.
„Kérem, élni jöttem” – mondod. A terv része,
hogy nem utalnak rá: te vagy a szembenálló.
Ők lefele néznek, te meg körbe. 
Kérdeznél, de sürgetni nem szabad,
a válasz adott, az indok hazugság.
Összebeszélnek és továbbmennek,
felhők alatt imbolyog a fejük,
mented a csigákat lábuk elől,
kapkodod a letört virágokat.
Ez vészhelyzet. Haragnak nincs helye. 
Aggódva nézed a halálarcúakat.
Még egymásnak ütköznek, s eldőlnek. 
aztán kapkodhatod a világot alóluk…


